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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون ةالثامن الدورة
 ٢٠١7 فمربو ن/تشرين الثاين ١7-6

 غواتيماالبشأن  تجميع  
 اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير  

 ساسيةأمعلومات  -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

الشااااموا والتقريااار لمماااعا للمضلوماااات الاااوارو  ا تقاااارير هم اااات ا ضاهااادات االساااتضرال الااادوري 
واإلجااراتات اصا اا  و مهااا ماان وماااتح ا ماا  ا تةااد   ات ال اال ، وهااو مقااد   ا  اا و مااوج  

  تقمداً باحلد ا ق ى لضدو ال لماتا

قاوق نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لح -ثانياا  
 (٢()١)اإلنسان

حثت جلن  القضات على التممما  الضن اري  واتممااال علاى الت اديح علاى اتااقما  ال لادان  -٢
، (3)ا مري ماااا    افةاااا  الضن ااااري  والتممماااا  الضن ااااري ومااااا يت ااااو بااااذل  ماااان أ اااا ا  التض اااا 

ا  ( ماان االتااقماا  الدولماا  للقضااات علااى  مااع أ اا 6)8علااى تضااديو ا اااو  ها بالت ااديح وأو اات
 ا(4)التممم  الضن ري

ووعات جلنتاان  واتممااال ال الت اديح علااى الربوتوخاو  االاتمااري الثااين ا لةاح بالضهااد  -3
  ا(5)وف ال الغات عقوب  اإلعدا االدويل اصاص باحلقوق ا دنم  والسماسم ، اهل

علااااى  و اااااضت اللاناااا  ا ضنماااا  باااااحلقوق االقت اااااوي  واالجتماعماااا  والثقافماااا   واتمماااااال -4
الت اااااديح علاااااى الربوتوخاااااو  االاتمااااااري ا لةاااااح بالضهاااااد الااااادويل اصااااااص بااااااحلقوق االقت ااااااوي  

ووعااات جلنااا  مناهضااا  التضاااذي   واتممااااال ال الن ااار ا االنضاااما  ال  ا(6)واالجتماعماا  والثقافمااا 
 ا(7)الربوتوخو  االاتماري التااقم  حقوق الطاو ا تضلح بإجرات تقدمي ال ال ات
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جلنتااان  واتمماااال ال الت ااديح علااى االتااقماا  الدولماا  حلماياا   مااع ا  اا اص ووعاات  -5
 ا(8)من االاتاات القسري

وأو ت اللان  ا ضنم  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعما  والثقافما  باتن ت ادق  واتممااال  -6
 ا(9)(١89)رق   ٢٠١١، على اتااقم  من م  الضمو الدولم  بشتن الضما  ا ن لمني

قطري  اوضم  ا ما   ا نشئ   ت    ٢٠٠5و اتااق عا  د  ، مُ ٢٠١4ا آ ار/ مارس و  -7
للمااار  الثالثااا   اااد  ماااال   ،)ا اوضااام  الساااامم ( ا  واتممااااال ا تةاااد  الساااامم  حلقاااوق اإلنساااان

وا  اب ياااار  ر مااا  ال  واتممااااال  الساااامم  ا اوضااا ت، قامااا٢٠١٢وا آ ار/ماااارس  ا(١٠)سااانوات
ا اوضام   ا اوض  السامم  ال لدا وقدمت  واتمماال مساااات مالما  ال  نات  تزار ، ٢٠١4 عا 

(١١)٢٠١3و ٢٠١٢السامم  ا عامي 
. 

 (١٢)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
 مااااااااااان   الثانمااااااااااا ولاااااااااااالتااااااااااا ا   واتممااااااااااااال، ا ا اااااااااااار اجلالساااااااااااامم  الح ااااااااااات ا اوضااااااااااام   -8
ى ن امهاااااا الااااادات   تابضااااا  التو ااااامات بالتضااااااون ماااااع الساااااتضرال الااااادوري الشاااااامو، باإلبقاااااات علاااااا

 ا قدمااااااا  مااااااان واتممااااااااال علاااااااى تناماااااااذ التو ااااااامات الساااااااامم  اجملتماااااااع ا ااااااادينا وحثااااااات ا اوضااااااام  
   ا(١3)آلمات ا م  ا تةد  حلقوق اإلنسان، بطريق  منسق  وبالتشاور مع اجملتمع ا دين

تضمااني ا عضااات ا عملماا  د بااتن ت اااو تقم اا وأو اات جلناا  مناهضاا  التضااذي   واتمماااال -9
ح ااااا   ات ال اااال  ماااان الربوتوخااااو  االاتماااااري التااقماااا  با  تاماااااً تقمااااداً اآللماااا  الوقاتماااا  الو نماااا  

واماتال  مناهض  التضذي  و مه من ضروب ا ضامل  أو الضقوب  القاسم  أو الالانسانم  أو ا همن ، 
  ا(١4)مستقل  وفضال بواليتها ب ور   ل ي تضطلعلموارو الالزم  ل اآللم 
أ اادرت  قااد أن حم ماا  ال لاادان ا مري ماا  حلقااوق اإلنسااانالسااامم  والح اات ا اوضاام   -١٠

 ١3 واتممااااال بامتثاااا   التااا ا  حلرمااا  هاااذه اس مااا  بسااا   عاااد   واتممااااالانتهاااا  ن يضلنااااأمااارين 
ال مي ان أن  حملمااً   ضتمادمن جديد أن ا ح اا  ا  أخدتاس م  قد  ن، وأهامن أح ام ح ماً 

تلاااا   تالضاااااو، حااان لااااو خانااا ت، مباااا ا  لاااا  ا حااااالامتثاااا  قرارا اااااسااات د  خماااربر لضااااد  تُ 
  ا(١5)أعلى حم م  ا ال لدا ح ا   اور  عن 

تنفيا  االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون  -رابعاا  
 الدولي اإلنساني الساري

 بين القطاناتالمشتركة المسائل  -ألف 
(١6)التمييز وندم المساواة -١ 

 
أن الشاااضوب ا  ااالم  ماااا زالااات ضاااةم  للتمممااا  الضن اااري وعاااد  الساااامم  ا اوضااام   الح ااات -١١

ا ا اتااااا  مااااان الشاااااضوب ا  ااااالم  ا  واتممااااااال ا  79.٢ا سااااااوا  واالسااااات ضاوا ويضااااام  ماااااا جمموعااااا  
   ا(١7)اقرال
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 اتالتممم  الضن ري من جديد عان قلقهاا لضاد  وجاوو تشاريضوأعربت جلن  القضات على  -١٢
أو التةاري  علاى التممما   ،نشر ا ف ار القاتم  على التااوق الضن اري أو ال راهما تضر ف   و نم

 ا(١8)القانونعلمها يضاق   خارمي ،  أعما  الضنف  ات ووافع عن ري ارت اب  أو ،الضن ري
السااتمرار  قت اااوي  واالجتماعما  والثقافماا  عان أساااهاوأعربات اللاناا  ا ضنما  باااحلقوق اال -١3

حالاا  قلااح بوالح اات ا تضااديالت تشااريضم اجاارات بااني الرجااو وا اارأ  علااى الاار   ماان  عااد  ا ساااوا 
  ا(١9)ها نسات الشضوب ا  لم من احلرمان اليت تضاين

أعربات ل نهاا انشات م ت  أماني ا  ااا ا ضاا باالتنون اجلنساي،  ناسها اللان  توالح  -١4
احل او  علاى ا الضماو والسا ن و  جماايل عن أساها الستمرار التممم  علاى أسااس ا ماو اجلنساي ا

 واتمماااال بااتن ت اااو عاد  التممماا  ضااد ا ثلمااات وا ثلمااني اللانا  التضلام  والرعاياا  ال ااةم ا وأو اات 
   ا(٢٠)ويته  اجلنسانم وم ووجي ا مو اجلنسي ومغايري اهلوي  اجلنسانم  بس   ممله  اجلنسي أو ه

 (٢١)التنمية والبيئة واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
ا اااوارو  ماااا تسااا    مشااااريع اساااتغال ا مااا  ا تةاااد  القطاااري عااان قلقااا  ازات عااارب فرياااح أ -١5

ساال  و  ماان أماار علااى حقااوق اإلنسااان، ماتماا ،و الطاقاا  ال هر و التضاادين هااا مشاااريع الط مضماا ، مبااا فم
وا تشامو للماو ا مار االجتمااعي،  نقاا  الضاضف ا وراساات ا مار ال م اي الايت ال الضوت على
  ا(٢٢)ا ناس   تدابم الت امفت مم  

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 (٢3)حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه -١ 

اإلعادا ، وحثتهاا ا الوقات  وعت جلن  مناهض  التضذي   واتمماال ال الن ر ا الغات عقوب  -١6
أن  الساااامم ا اوضااام   أخااادتو  ا(٢4)هلاااذه الضقوبااا  الاضلاااياالاتمااااري ناسااا  علاااى اإلبقاااات علاااى وقاهاااا 

قااا ن الضمااد ا أعلنااات عااد  وسااتوري  تط ماااح عقوباا  اإلعاادا  ا حااااالت القتااو قااد اس ماا  الدسااتوري  
مااان أجاااو الغاااات  5١٠٠، وأو ااات باااتن يضتماااد ال اااونغرس مشااارون القاااانون رقااا  (٢5)ب اااروف مشاااد و 
الشار   ا دنماا  الو نماا   قوياا ا وحثاات جلناا  مناهضا  التضااذي   واتممااال علااى ت(٢6)هناتمااً  عقوبا  اإلعاادا 

   ا(٢7) لتداو اجلم  ا أنشط  ا من الضا وضع حد على وج  السرع ا أقرب وقت مم ن، بغم  
تن  واتمماااال ال تاا ا  تواجاا  مشاااخو اطاام  تتضلااح باافريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري  أفاااوو  -١7

وحاااااالت  ،والضنااااف اجلنسااااي ،بااااالضنف واجلرمياااا  ا ن ماااا ، مبااااا ا  لاااا  ارتاااااان مضاااادالت القتااااو
اجلولاااا  الثانماااا  ماااان ا ومنااااذ ا مااااوا  وابتااا از ،والتانمااااد القسااااري ا ع ااااابات اجرامماااا  ،االاتااااات

  ا(٢8) امنتما  جرات  عنحتاه    ص  ٢٠ ٠٠٠أخثر من  لقيستضرال الدوري الشامو، اال
اخناال متواضاع تسامو أن  على الر   من السامم  ،  خرت ا اوضم  ٢٠١7وا عا   -١8

ا عاادو الوفمااات النا اا  عاان الضنااف اااال  الضااامني ا اضاامني، ال تاا ا   واتمماااال تواجاا  مشاااخو 
السماسااا   أن الساااامم  الح ااات ا اوضااام  ا حااانيو ا (٢9)واجلرميااا  ا ن مااا  اطااام  تتضلاااح باااالضنف

قد  ٢٠34-٢٠١4الضنف ومنع اجلرمي  وأمن ا وا نني والتضاي  السلمي للا     افة  الو نم  
ال يا ا  ا احل وما  للضناف وانضادا  ا مان  أفاوت باتن ت ادي، ٢٠١4ح مت با وافق  ا عا  
 ا (3٠) خم  على ا س اب اهلم لم الوون ووو أفضا ، أ ل  ا حمان ع ار  عن ر 

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D9%86+%D8%A8%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81+%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%91%D9%90%D8%AF%D8%A9
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D9%86+%D8%A8%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81+%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%91%D9%90%D8%AF%D8%A9
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ال وزار  الداالمااا  أن ت ااااو تساااامو  ماااع  ااارخات ا مااان  الساااامم  و ل ااات ا اوضااام  -١9
 ا (3١) ا يقتضم  القانون، ور د أنشطتها على حنو سلم اً اصا  ، وفق

 قاوق اإلنسااانمااول ا ما  ا تةااد  الساامي حل  نات اا ت، أ اار ٢٠١7ماارس وا آ ار/ -٢٠
، هو اااااااار سااااااامغورو فااااااامجن وي فتاااااااا  خانااااااات حمتاااااااا   واااااااااو ماااااااتو  الشااااااا اب 4١ال وفاااااااا  

ا ساا   هااذه  ين غااي التةقمااحوقالاات اناا  ، بساا   حريااح الااذي تااديره احل وماا  أسونساامون، ال
و ااادوت علاااى ضااارور  اجااارات ا اااالحات ا نهاااا ال الضدالااا ا سااانيولني ع ا تساااا  وفروفهاااا وتقااادمي

 ا (3٢)رعاي  الطاوعممق  ا ن ا  
ووت حاواو  الضناف الايت أالسامم  ، أوانت ا اوضم  ٢٠١6ويسمرب وا خانون ا و / -٢١

وحثااات السااالطات علاااى  ايااا  حماااا  وساااالم   مااان مغاااايري اهلويااا  اجلنساااانم ،مخاااس نساااات حبماااا  
 ا (33)نيا ثلمات وا ثلمني وم ووجي ا مو اجلنسي ومغايري اهلوي  اجلنسانم  وحاملي  اات اجلنس

أخثاااار م اااام ماااان اجملهااااو  حاااان اآلن والح اااات جلناااا  مناهضاااا  التضااااذي  بقلااااح أن  -٢٢
باتن  تضاةايا االاتااات القساري أمناات النا ان ا سالص، وأو ايُدَّعى أهن     ص 4٠ ٠٠٠ من

بإنشااات ساااو و ااا ل  اا اص اً وأو اات أيضااا  تنشاائ  واتمماااال جلناا  مسااتقل  لل ةاا  عاانه
 ا (34)ال ة ا  تاني لتمسم عملم  

الشار   اسات دا   شام الأعربت جلن  مناهضا  التضاذي  عان قلقهاا ازات التقاارير الايت تو  -٢3
وق ااو احالتاا  ال الساالط  القضاااتم   مااا  اا ص توقماافا ضاملاا ، عنااد  سااوتلضنااف، مبااا ا  لاا  ل

أفااااراو زياااااو  خ اااام  ا عاااادو   ااااهد ٢٠١6عااااا   أنالسااااامم   ا اوضاااام  وضااااةتوأا (35)ا  ت اااا 
اسااتضما  الساالط   منهااا سااوتخمالاااات  الااذين أُن لاات قاا  عقوبااات بساا   شاار   ا دنماا  الو نماا ال
وأو اات جلنااا  مناهضااا  التضاااذي  باااتن ت ااااو ا (36)وااللاااار با  ااادرات ا ماااوا  وابتااا از تضااديوال

 ا (37)ا ضامل  وون ابطات سوتوفضال  ا  مع تقارير التضذي  و  ن يه  واتمماال اجرات لقمقات 
قاااانون الشااار      ال يااا ا  يتضاااني اوااااا  تضاااديالت علاااىأناااالساااامم  ت ا اوضااام  وأخاااد -٢4

 رقابا تض يا  ال يشاموا اتااقاات الساال ، مباا ن اوص علما  لضمان تنامذ منو ج الشر   اجلدياد ا 
 ا (38)وفمايمسار لديد الداالم  و 

 (39)نإقامة العدلع بما في ذلك اإلفالت من العقابع وسيادة القانو  -٢ 
، بالتضااااون ماااع اللانااا  قاااد اساااتمر الضاااا  دعيتن م تااا  ا ااابااا الساااامم  ا اوضااام  أفااااوت -٢5

 ٢٠١6لقمااح نتاااتم هاماا   ااوا  عااا  ا الدولماا   ناهضاا  اإلفااالت ماان الضقاااب ا  واتمماااال، 
ومشلاات ا اسااتهداف اهلماخااو اإلجرامماا مااع م افةاا  الاساااو واإلفااالت ماان الضقاااب،  خيااص مااافم

ا (4٠)فااااااارون الدولااااااا  الثالمااااااا  ورجاااااااا  أعماااااااا  مااااااانلقضااااااااتم  ماااااااوفاني عماااااااوممني ا الحقاااااااات ا
مساانيولني ح ااوممني، مباان فاامه  الاارتمس وناتاا  الاارتمس، نتمااا   عااد  ، اسااتقا ٢٠١5 عااا  وا

الضااا ، بالتنساامح مااع  دعيلاساااو بضااد التةقمقااات الاايت أجراهااا م تاا  ا اال اا  ات ال شاف عاان 
ورح  ا مني الضاا  ل ما  ا تةاد  بتادياد اللانا  الدولما  و ادو علاى أاما  ا (4١)اللان  الدولم 

التغمام الاالز  لتض يا  الدميقرا ما  حادو  وع  م اوئ الدميقرا م  وسماو  القانون من أجو ضمان 
 ا (4٢)ا  واتمماال
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إلجااااارات  طرياااااحأن التقاااااد  اسااااارز قاااااد سااااااعد ا  هماااااد الالساااااامم  والح ااااات ا اوضااااام   -٢6
مشاارون قااانون يتضاامن وضااع الضدالاا ، ممااا أو  باادوره ال  ن ااا  اقشااات عاماا  بشااتن ا ااال من

ا اااااول السااااامي حلقااااوق اإلنسااااان   نات اااا توأ اااااوا (43)إل ااااال  الدسااااتوريبشااااتن امق حااااات 
دساااتوري  ا جماااا  الضدالااا ، ال اااالحات ا تضلقااا  باإلق حاااات ا ا   مبشاااارخ  فااارون الدولااا  الثالمااا

ا ناقشااات ا تضلقاا  باإل ااالحات ورفاا  االعاا اف بساا   وقااف م اا  أملهااا أعرباات عاان ا هااال ن
ا اعتماااو مشاارون  و اااضت ال ااونغرس علااى ا ضااي قاادماً ا للشااضوب ا  االم  بالوالياا  القضاااتم 

ا ماا  ا تةااد  ماان و اادو اااربات ا (44)وهر اإل ااال  أو  اسا  باا اإلاااال وون ا ااذخور القاانون 
على أن اإل الحات الدستوري  ا جما  الضدال  جي  أن تشمو  ايا  حقاوق الشاضوب ا  الم  

احا ا  التضدويا  الثقافما  وا سااوا  باني علاى ا احلااظ على ن امها القضاتي وتض يا ه، وضامانات 
 ات آلماااتوانشااعلااى مسااار وفماااي، اجلنسااني ا الو ااو  ال ن ااا  الضدالاا ، وضاامانات وسااتوري  

مناو ج للا او باني وضاع اطار التساممس وتضاارب ا  اا ، و على حنو يست ضد  الاتمار ا وفاني
 اااو اسااتقال  القضااات ون اهتاا  مبااا يس ماا  الضااد  الضلمااا تم  وفاااتف القضاااالاإلوارياا  و  وفاااتفال

أنااااا  ا انت اااااار ا وافقااااا  علاااااى اإل اااااالحات الساااااامم  والح ااااات ا اوضااااام  ا (45)ب اااااور  خاملااااا 
قاانون علاى الضاا  و  دعيلدستوري ، اعتمد ال ونغرس تضديالت على القانون ا ساساي   تا  ا اا
 ا (46)تض ي  استقال  القضات ا، مما ساعد  القضاتم وفما ال

فاالت اإلورأت نات   ا اول الساامي حلقاوق اإلنساان أن التقاد  اسارز ا م افةا  الاسااو و  -٢7
علااى  سَّااخي   احلاضاار لاانا الوقاات ا ا اضااي و ا رت  اا  نسااان انتهاخااات حقااوق اإلعلااى ماان الضقاااب 
 ا  (47)ق  على ن ا  الضدال  ا ال لدالتغممات اهلم لم  ا ضلَّ اال بضد اجرات النةو ا نشوو 

ا م افةاااا   حا اااااً  ووراً  تاااانيويتن اساااااخ  عالماااا  ا  ااااا ر باااا السااااامم اوضاااام  ا  أفاااااوتو  -٢8
 بماادا احلاضارا الوقات ا ا اضااي و ا رت  ا  اإلفاالت مان الضقاااب علاى انتهاخاات حقااوق اإلنساان 

 أول ااا  الاااذين يضااااجلون، مبااان فااامه   مساااتمر  ويااافختأفضاااا  هاماااات و  نواجهاااو يأن بضااا  القضاااا  
ن عن قلقهاا وأعربت نات   ا اول السامي حلقوق اإلنساا (48)الضدال  االنتقالم هام  متضلق  بقضايا 

اجلهاااات الااعلااا  القضااااتم  الااايت تشاااار  ا م افةااا  اإلفاااالت مااان الضقااااب،   ضااادازات ت اياااد الضااادات 
قضاام   م لاااني بال اات االضااا  وعااد  قضااا   تضاارل هلااا ا اادعييتضااص ماان االعتااداتات الاايت  خمااا
ةمايا  للعلاى وضاع وتناماذ بروتوخاو    القضااتمسالط  ال الساامم  وحثات ا اوضام ا (49)مضروف فساو 
ضاااجلون قضااايا القضااا ، وال سامما أول اا  الاذين ي اماات الاايت تساتهدفواهل اتحااالت التهدياادا 

 ا(5٠) اي  أمنه  وأمن أسره  بطريق  منهام  و امل  و ل  من أجو ،بالغ  ا مر
الااايت  عااان باااالا قلقهاااا ازات  اااالت التضااالمو والتشاااوي اً أيضااا الساااامم اوضااام  ا وأعربااات  -٢9

 ا (5١)سهاتمان  الدولم   ناهض  اإلفالت من الضقاب ا  واتمماال ور الل تستهدف
اتقار تن عملما  ااتماار السالطات القضااتم  الرفمضا  ا ساتو  تبا السامم  ت ا اوضم أفاوو  -3٠
وأو اااات جلنااا  القضاااات علاااى التممماااا  الضن اااري باااتن توا ااااو ا (5٢)مضاااايم موضاااوعم  و اااااف ال 

 ا (53)استقال  السلط  القضاتم  وأن تض ز م ت  ا دعي الضا  حلقوق اإلنسان سني واتمماال ل
وفمما يتضلح بالضدال  االنتقالما ، رح ات جلنا  القضاات علاى التممما  الضن اري بااإلجراتات  -3١

خقضااام  مضروفااا   قضاااايا هاااا اجاااراتات اساخمااا  ا ا ت اااذ    افةااا  اإلفاااالت مااان الضقااااب، مباااا فم
مبوقااف اس ماا  الدسااتوري  بشااتن عااد  جااواز ا اادار أح ااا  الضاااو اً ورح اات أيضااا ساام ور زارخااو

 وماااع  لااا ،ا (54)االنتهاخاااات اصطااام  حلقاااوق اإلنساااان  فمماااا خياااص و  اجلناتمااااتقااااو  الااادع وأ
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يت ااني ماان الغااات  مثلمااا، يت مااا زالاات قاتماا عاان قلقهااا ازات التةااديات الضديااد  الاااللاناا  أعرباات 
بماناااات عااان  تابضااا  للدولااا ن رياااوس مونااات، وازات ا ااادار منيسساااات احل ااا  ال ااااور ضاااد افاااراي

ت أفاااوو ا (55)اساااخ  قرارهاااق ااو أن ت اادر   ض  القضااايالاا أو الوضااع القااانوين ا سااس القانونماا 
اإلبااااو  قضااام  تاااتام اساخماااات ا تضلقااا  بمااان ا ثااام للقلاااح ال حاااد باااالا تن الساااامم  باااا اوضااام  

 ا (56)ي سمو ا  لي ض  ا س ان حبحاجلماعم  واجلرات  ضد اإلنسانم  ا رت    
وأو ااات جلنااا  مناهضااا  التضاااذي  باااتن ت ااااو  واتممااااال التةقماااح ا االنتهاخاااات اصطااام   -3٢

حلقوق اإلنسان ا رت    أمنات الن ان ا سلص الداالي، وال سامما ا اذابص وأعماا  التضاذي  واالاتااات 
وأو ااات ا  ياااقماو  وو منا ااا تن تقاااد  مرت  مهاااا ال الضدالااا ، مبااان فااامه  ا  ااا اص باااقسااري، و ال

 ا  (57)ا اإلجراتات اجلناتم  شارخنيبتن تضمن  واتمماال سالم  الضةايا والشهوو و مع ا اً أيض
جلنا  القضاات علاى التممما  الضن اري ب اا  اا ا  اإلومااج التادرجيي للمضاايم  الح تو  -33

 ام أهناا ا ا تضلق  حبقوق الشضوب ا  لم  ا االجتهاوات القضاتم  للمة م  الدستوري  الدولم 
خاماو ال علاى حناو  تضمح و و  الس ان ا  المني  لديات وجوو قلح ازات استمرارالأعربت عن 

، والسااااالت الر مااا  اإلمنمااا  ا ا لااااات الاااذال للهويااا تةدياااد المااان ق ماااو  ا جمااااالت القضاااات
 ا (58)شاويني   ني الال قضات مالت  مقافماً، وتدري  ا و و وال
 ٢٠١6ا عااااا  اً أن اس ماااا  الدسااااتوري  أ اااادرت ح ماااا السااااامم  ا اوضاااام  الح ااااتو  -34

الاان   القانونماا  للشااضوب نيخااد التضاااي  بااني الاان   القانونماا  للدولاا  و ييضاا ف بالتضدوياا  القانونماا  و 
حلقااوق اإلنسااان بالاادور اهلااا  الااذي تنيوياا  ن اا   ول الساااميا ااا أقاارو ا (59)ا  واتمماااال ا  االم 

 ولقمااح ال قضاات مالتا الو ااو   فارصلشاضوب هااذه ا مانصالضدالا  الضرفما  للشااضوب ا  الم  ا 
 ا (6٠)آمار اجيابم  فمما يتضلح مبنع الضنف واحلد من 

ا  ضلااانيُ أنااا  خثاااماً ماااا والح ااات اللانااا  ا ضنمااا  حبقاااوق ا  ااا اص  وي اإلعاقااا  بقلاااح  -35
 هنماا  أو ناساام  اجتماعماا  ماان  اتا  اا اص  وي اعاقاا اعااااتعاان اجلناتماا  اإلجااراتات سااماق 
باااتن تضااامن  واتممااااال اإلجاااراتات اللانااا  وأو ااات ا جراتمااا اإلضااامانات ا  مااااب ال،  ا سااانيولم

ي القانونم  الواج   ل   اص  وي اإلعاق  ا سماق اإلجراتات اجلناتم ، وأن ت افص التممم  الذ
 ااور   ب  وأن ت اااو ام انماا  و ااوهل ،فممااا يتضلااح بالو ااو  ال الضدالاا    هاانيالت ا  اا اصيواجهاا
 ا (6١)ال الن ا  القانوين  خامل
وأعرباات جلناا  مناهضاا  التضااذي  عاان قلقهااا ازات ا وضااان الساام   ا مراخاا  االحتااااز،  -36
ت اظ، اليت أفاوت التقارير بتهناا ارتاان مستويات االخ وبا اص، اصا   بالنساتراخ  ا  هافم مبا

 واتمماااااال علاااى احلااااد ماااان االخت اااااظ، والقضااااات علااااى  اللاناااا  وحثااااتا ا ا اتاااا  ٢٠٠لااااوزت 
السااانات علااى ا راخاا ، وخاالاا  التةقمااح  من ماا  ماان جمموعااات ساامطر ماان االهلاااا مارساا  الاايت ت

 ين ال آلما  مساتقل  والن ي  ا  ماع حااالت الضناف ا السااون، وضامان و او  استاا شاموال
ا  ا ا اتاا  ماان جممااون عاادو السااانات 46أن  السااامم  ت ا اوضاام خاادوأا (6٢)لتقاادمي الشاا او 

 ا (63)ا ا ات  منه  ١٠ حبقه ، و ثو النسات أح ا   دور انت ار
ا مراخا  ، االخت ااظ، مباا فمهاا ا وضاان السام   بقلاحوالح ت جلنا  مناهضا  التضاذي   -37

ا مراخااا  الرعايااا  ال ديلااا  أول ااا  ا اااووعني مضاملااا  الق ااار استاااا ين و  ساااوتا حااادا ، و احتاااااز 
 وات وأو ااات باااتن تاااا ه  لاااا ات  ويلااا ح ساااالضامااا  أو اصا ااا ، مباااا ا  لااا  الضقااااب ال ااادين و 
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وأن  ناع  ماع أناوان  ،مراخا  احتاااز ا حادا  ماع ا ضاايم الدولما   ات ال ال أوضان  واتمماال 
وأن ت ااااو و اااو  الق ااار ال آلماااات مسااالوحل احلريااا  وأن تضاقااا  علمهاااا، الق ااار  ساااوت مضاملااا 

 ا (64)مستقل  لتقدمي الش او 

 (65)الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -٣ 
أعربااات جلنااا  القضاااات علاااى التمممااا  الضن اااري عااان قلقهاااا ال اااالا ازات اساااتمرار اهلاماااات  -38
ن عان و ا ادافضني عان حقاوق اإلنساان وال اةامني، وال سامما ا ادافض الايت تساتهدفهديادات والت

 والح اات أن هااذه اهلاماااتا الااذين ينتمااون ال هااذه الشااضوبن و وال ااةام الشااضوب ا  االم 
اعااااات ا رت طاااا  باسااااتغال  ا ااااوارو ن  الا سااااماق  ا خثاااام ماااان احلاااااالتلااااد  القتااااو عملمااااات و 

اإلنقاااص سااماق و اا  ا اادافضني عاان حقااوق اإلنسااان و  السااامم ا اوضاام   الح ااتو ا (66)الط مضماا 
ضااد امااات واهل، وال ساامما ا وسااات  التوا ااو االجتماااعي، (67)أعماااهل ماان قاادره  وماان قاادر 

ااااال  النااا ان ا سااالص  ا رت  ااا  نتهاخااااتاال يضملاااون بشاااتنا ااادافضني عااان حقاااوق اإلنساااان الاااذين 
وخااررت ا (68)الشااضوب ا  االم  والاالحاانيماان نشااطات ضااد الاحلقااوق ال م ماا ، و بشااتن الااداالي، و 

االعتااااداتات علااااى  ماااارت يحماخماااا   الداعماااا  الجلناااا  القضااااات علااااى التممماااا  الضن ااااري تو اااامتها 
 ا (69)ا دافضني عن حقوق اإلنسان ومضاق ته 

إسااااات  ب عاااان اوعاااااتات متضلقاااا تقااااارير  هنااااا  خااااد فريااااح ا ماااا  ا تةااااد  القطااااري أنوأ -39
ا قاااوق احلاالحتااجاااات االجتماعمااا  الااايت تااادافع عااان ساااماق  اساخماااات اجلناتمااا  ا اسااات دا 

 ا (7٠)تتامحاالت مب الاات و  تس ترو الط مضم ، وأن تل  اساخمات وا وا قالم وا  يضاا ر 
وأعااارب ا ااااول الساااامي حلقاااوق اإلنساااان عااان قلقااا  ازات عاااد  لدياااد االتاااااق احل اااومي  -4٠

ا (7١)التابضا  لاوزار  الداالما  ،لمو اهلامات على ا دافضني عان حقاوق اإلنساانبشتن والي  وحد  ل
بتض يااا  اجاااراتات للماااو ا  اااا ر وتااادابم  ايااا  ا ااادافضني عااان حقاااوق الساااامم  وأو ااات ا اوضااام  

السااامم  ا اوضاام   أفاااوتو ا (7٢)الواجاا  للاواناا  اجلنسااانم  والثقافماا  ايااالت االعت اااراإلنسااان، مااع 
ا وضاع سماسا   قد  ارعت حقوق اإلنسان ا اللان  الرتاسم  لتنسمح السماس  التنامذي  ا جمبتن 

 ا  (73)٢٠١6عام  بشتن ا دافضني عن حقوق اإلنسان ا أيلو /س تمرب 
 وقاافوحثاات من ماا  ا ماا  ا تةااد  لل بماا  والضلاا  والثقافاا  )المونساا و(  واتمماااال علااى  -4١

تااو  مااان اطااا  عماااو ا مااا  ا تةاااد  بشاااتن ساااالم  ال اااةامني لااارمي التشاااهم والن ااار ا االسااا
وحثات ا (74)وسامل  لتض يا   ايا  ال اةامني وحريا  التض امباعت ارهاا ومستل  اإلفالت من الضقاب 

 وحثااات ا اوضاااام ا (75)المونسااا و احل ومااا  علاااى موا ااال  التةقمااااح ا حااااالت قتاااو ال اااةامني
 ا (76)آلم  حلماي  ال ةامنيالسلطات على خاال  اإلسران بإنشات  السامم 
 والح ت جلن  اصربات ا ضنم  بتط مح االتااقمات والتو مات التابض   ن م  الضمو الدولما  -4٢
ماااوفاي تعماااا  عناااف اطااام  ضاااد ب متضلقااا اوعااااتات ا مناااذ عاااد  سااانوات تن ااار تساااف أهناااا ب

الضديااد ماان جاارات  القتااو وماااا يت ااو بااذل  ماان حالااا   يشااامو، مبااا تهاوأعضااا النقابااات الضمالماا 
 ل نهاااا الح اااتبضااا  التااادابم، باعتمااااو اً ماااعلهاااذه اللانااا   وأحا اااتا اإلفاااالت مااان الضقااااب
علاى موا ال  باذ  خاو ماا ا  شاد وحثت احل وما  با تقد  ا هذا اجملا االفتقار ا تساوي ال ال

نشاط  النقابما  الايت  لمات، ماع مراعاا  الدياد ا سانيو عما  من أجاو وسضها للتةقمح ا تل  ا 
 ا (77)مراعا  خامل  يضطلع قا الضةايا
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 ثماااو ا ااارأ  ا  ماااا خياااصأي تقاااد  فم عاااد  احااارازفرياااح ا مااا  ا تةاااد  القطاااري والحاا   -43
وأو اات اللاناا  ا ضنماا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعماا  والثقافماا  ا (78)ا نت  اا الضاماا  ا نا اا  

التمثمااو ا تساااوي للرجااا   شااامع واتمماااال القوالاا  النمطماا  اجلنسااانم  عاان  ريااح تبااتن لااارب 
 ا (79)والنسات ا ا نا   الضام 

ا سااااتويات ا علااااى ماااان تن  ثمااااو الشااااضوب ا  اااالم  ا السااااامم  باااا ا اوضاااام وأفاااااوت  -44
بتوساامع  وأو ات جلنا  القضاات علاى التممما  الضن اريا (8٠)ي ااو ي اون منضادماً منيسساات الدولا  

تمثماااو ا ناسااا  النطااااق مشاااارخ  الشاااضوب ا  ااالم  ا جماااالس تنممااا  اجملتمضاااات اسلمااا  وضااامان 
 ا (8١)ا ا نا   الرفمض  ا ستو  ريقيأفالس ان ا نةدرين من أ و س ان ا  لمني و لل

وأو ت اللان  ا ضنم  حبقوق ا   اص  وي اإلعاق  بتن ت او  واتمماال   ني  مع  -45
ال  ااااااص ا  اص  وي اإلعاقاااااا  ماااااان ممارساااااا  حقهاااااا  ا الت ااااااويت باااااااالق ان السااااااري و ا  اااااا

 ا (8٢)سواتحد ا ا نا ح احلضري  والريام  على   مه ،لالنت ابات على قد  ا ساوا  مع 

 الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
 (83)الحق في العمل وفي ظروف نمل نادلة ومواتية -١ 

أعرباات اللاناا  ا ضنماا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعماا  والثقافماا  عاان قلقهااا  ن الااااو  ا  -46
وأو ات باتن ت ااو  واتممااال ا على الار   مان اجلهاوو ا  ذولا ، ا جور بني الرجو وا رأ  ال ت ا  خ م 

 ا  (84)سوق الضمو رأ  ا لنهول باا ساوا  ا ا جر بني الرجو وا رأ  وأن تت ذ تدابم حمدو  ل
عاد   وأعربت جلن  القضات على التممم  الضن ري عن قلقها ازات ممارساات الضماو اجلاربي، و  -47

باااتن تت اااذ  توأو اااا تاااوفم مضمشااا  خرميااا  للضماااا  وأساااره مااان أجاااو احلاااد ا وأل ل جاااور  خاايااا 
ان فااروف قت اااو وضاامماان االحااا  القطااان  اام الر ااي  قلاامص واتمماااال  مااع التاادابم ا م ناا  لت

 الااااارتمس ا  ااااا ا /الاااااذي اختاااااذه قرار الباااااالساااااامم  ورح ااااات ا اوضااااام  ا (85)عماااااو عاولااااا  ومرضااااام 
مااان مااا  ال ااااا  احلاااد ا وأل ل جاااور ا أرباااع بلاااديات داعمق حاااات الللف  ار الااا ٢٠١6 فربايااار

 ا  (86)قلحلل ثم ممستل  ا جور اخناال  ومع  ل  ال ي ا ا الت نمعا جما  وفاتف أجو زياو  ال
النقاااابمني، وأعماااا  الت وياااف الااايت تساااتهدف وأ اااارت ا اوضااام  الساااامم  ال التهديااادات  -48
نقابات ا القطان الرياي، واستمرار عد  تناماذ  ته انشا عن الضمو بس  موفاني  حاالت ف وو 

 ا(87)ال عمله  ب ور   م مشروع ُف لوا بإعاو  الضما  الذين اليت تقضي ا وامر القضاتم  
وحثاات جلناا  اصااربات التابضاا   ن ماا  الضمااو الدولماا  احل وماا  علااى ازالاا  خمتلااف الضق ااات  -49

 ا (88)م ح حري  انشات نقابات عمالمالتشريضم  اليت تض
قاوق حل االمتثا  علاى حناو خاماوضمان  من أجوو ل ت ال احل وم  ت ثمف جهووها  -5٠

 ا (89)وتض ي  هذا االمتثا  ال ناعات التاهم ي النقابات الضمالم  ا قطان 

 (9٠)في مستوى معيشي الئقالحق  -٢ 
ا  ا الضااا ا قاو مسااوا الح  فريح ا م  ا تةاد  القطاري أن  واتممااال مان ال لادان  -5١

السااامم   وأخاادت ا اوضاام ا (9١)االقت اااوي وا جماااالت ال ااة  والتضلاام  وتوزيااع الااداو القطااان
ماان ا الضاااا مسااتو  قااو ا أن  واتمماااال هااي ال لااد  ٢٠١4أعلاان ا عااا   قااد أن ال ناا  الاادويل

 ا (9٢)ا  اقت اوهاحباً قماسضا  النااق حم  اإل
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قلاح أن عادو حااالت بوالح ت اللان  ا ضنم  باحلقوق االقت ااوي  واالجتماعما  والثقافما   -5٢
علاى الار     ،مقلقا  اور باً تاضاسوت التغذي  احلاو لد  ا  اا  وون اصامس  مان الضمار ال يا ا  مر 

م افةا  مان أجاو  واتممااال علاى ت ثماف جهووهاا اللانا  وحثات ا من التدابم اليت اختاذ ا الدولا 
ال سامما الاذين يضمشاون ا ا ناا ح الرياما  والناتما ، و ا  ااا ،  ا  ااوف والوقاي  من سوت التغذي  

تسا    التوس اع ال راعاي ا حااوي اس او  ا زيااو  وون  لةملولا لوضع اآللماات الالزما  من أجو و 
الساااامم  أنااا  حااان اآلن وأخااادت ا اوضااام  ا (93) جملتمضاااات اسلمااا  الرياماااا اانضااادا  ا مااان الغاااذاتي 

ا  ااااا  الاااذين يضاااانون مااان ساااوت ب ا تضلاااحشااا   باااني ا نيسساااات ا واري اإلربوتوخاااو  الوضاااع ي ا
 ا(94)٢٠١6س م  الدستوري  ا عا  اوضض  التغذي  ا  من، الذي أمرت ب

الرتاااان  أعرباات اللاناا  ا ضنماا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعماا  والثقافماا  عاان أساااهاو  -53
انشااات م تاا  التنممااا  ماان ر   علااى الاامسااتو  الاقاار ا ا نااا ح الرياماا  ال حاادط ينااذر بااااصطر، 
باتن  توأو ا ين يضمشون ا حال  فقرالريام  واعتماو اط  عمو ترخ   على الس ان الريامني الذ

ت در  واتمماال مشرون القانون ا تضلح بالتنمم  الريام  بغم  تنامذ السماس  الو نم  للتنمما  الرياما  
 اً هنااا أن تضتماادا م انماا  ا    اا  لااوزار  التنمماا  االجتماعماا ، و أن ت يااد و ، فضاااالً اً الشااامل  تنامااذ

 ا (95)براجمها على حقوق اإلنسان ا تنامذ اً قاتم
والح ت اللان  ناسها النقص ال  م ا ا ساخن االجتماعم ، وأعربت عن قلقهاا ازات   -54

إلاااالت القسااري، وا ضرَّضاا  بااا اص ل، عشااواتم حضااري   أحماااتا ساار الاايت تضاام  ا  خثاار  عاادو
 تامااااد بوقااااون حاااااالت ااااااالت قسااااري وون التشاااااور مساااا قاً مااااع ا  اااا اصالاااايت التقااااارير ازات و 

 ا (96)ا تضررين ووون تقدمي تضويضات وال توفم مساخن بديل  هل  وال اعاو  اس اهن 
ا  راضاااااي ا  واتممااااااالعلاااااى ا  ن اعااااااً  ١ 448 الساااااامم  نشاااااوبت ا اوضااااام  أخااااادو  -55
الاايت يواجههااا الضديااد ماان  لتساوي  الن اعااات، و اادوت علااى احلاجاا  ال اختااا  تاادابم ٢٠١7 عاا 

 ا (97)بإوار  ا نا ح اسمم فمما يت و  وا  ارعني الريامنيمني جمتمضات الس ان ا  ل
جمتماع ال وناا الر اا  مانأسار   ١٠٠ قرابا  تشاريدوأعرب ا اول السامي عان قلقا  ازات  -56

اً وقد فارت ا سار الايت تضام  علاى احلادوو ماع واليا  خام متشاي ا  سام م  لسا ا ا منطق  بتني
أمارت با  حم ما  وون التتخاد بضاد أن يونما ، ح يران/ ٢اجاراهه ا قارر مان ا إلاالت قساري خاان 

 ا (98)و ايتها  سر ا تضرر ا اس انعاو  قوي  إلاط  وجوو  من

 (99)الحق في الصحة -٣ 
، (١٠٠)أن  واتمماااال تواجا  أزما   اام مسا وق  ا قطاان ال ااة الساامم  أخادت ا اوضام   -57
ا ااوفاني الط مااني واخناااال مسااتويات تغطماا  الرعاياا   قلاا لااديات مسااتمر  مثااو نقااص ا ووياا  و و 

ا اول السامي ب ياو  ا م انم  ا      للرعاي  ال اةم ، واعتمااو تادابم  ىوأو ا (١٠١)ال ةم 
 ا (١٠٢)ن ا   ةي و ا ا متناو  اجلممع وون  مم  رساتإل
اللان  ا ضنم  بالقضاات علاى التممما  الضن اري اجلهاوو الايت ت اذهلا  واتممااال ا  توالح  -58

ما زالت تشضر بالقلح  ن ام انم  احل و  على اصدمات ال ةم   ل نها فلتاجملا  ال ةي، 
الداعما  ال تو امتها اللانا  وخاررت ا و السا ان ا  المنياعدأفمها  ترتاعحمدوو  ا ا نا ح اليت 

مشاااا   بااااني الثقافااااات مبشااااارخ  نشااااط  ماااان الشااااضوب بشااااتن ن ااااا   ااااةي  اتمام   ااااما   اساااا
احل ااااو  علااااى ااااادمات الرعاياااا  ام انماااا  بااااتن ت اااااو  واتمماااااال اً وأو اااات أيضااااا (١٠3)ا  اااالم 

 ا (١٠4)ا ا نا ح الريام  التم  من الناحم  الثقافم ال ةم  ا ناس   وا 
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مان  واتممااال  دي  واالجتماعم  والثقافم  بتن لوأو ت اللان  ا ضنم  باحلقوق االقت او -59
ارتاااااان مضااااد   ااااو ا راهقااااات، وأن ت اااااو ام انماااا  احل ااااو  علااااى ااااادمات ال ااااة  اجلنساااام  

ال ااة   بشااتنواسااع النطاااق  اً تثقمااا واإلجنابماا  وتوافرهااا، وال ساامما ا ا نااا ح الرياماا ، وأن تاادرج
 ا (١٠5) ا ااعا  عمر ا ، مع مر درسم اجلنسم  واإلجنابم  ا ا ناهم ا 

تاا ا   قلااح أن عملمااات اإلجهااال  اام ا ااتمون أو  اام القااانوين البوالح اات اللاناا  ناسااها  -6٠
لدياااد  وحثااات  واتممااااال علاااى وراسااا  ام انمااا ا تشااا و أحاااد ا سااا اب الرتمسااام  لوفماااات ا مهاااات

 ا(١٠6)أو ساا  اسار  ر اإلجهال، مبا ا  ل  حاالت احلمو النا   عن اال ت اب حلاستثناتات 
أو ااات اللانااا  ا ضنمااا  حبقاااوق ا  ااا اص  وي اإلعاقااا  باااتن ت ااااو  واتممااااال تاااوفم و  -6١

اصاادمات ال ااةم  اجملتمضماا  ا ناساا   ل  اا اص  وي اإلعاقاا  ا  مااع أحنااات ال لااد، علااى أساااس 
 ا  (١٠7)احلر  وا ستنم  ته وافقم

 (١٠8)الحق في التعليم -4 
اخنااال ا م انما   قلاحبا ضنم  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعم  والثقافما   الح ت اللان  -6٢

ا  التضلااام  ا أمري اااا الالتمنمااا انااقااااً علاااىأحاااد أقاااو ال لااادان   واتممااااال خاااونا ر اااوو  للتضلااام ، و 
 اااون يي ين غااي أن ذوأو اات بإزالاا   مااع الرسااو  ا  ا اار  و اام ا  ا اار  ا التضلاام  االبتااداتي الاا

جاااوو  ان للامماااع، وتاااوفم ا اااوارو الالزمااا  لضااامان جاااوو  الن اااا  التضلمماااي و باجملااااً ومتاحااااً ال اممااا
 ا(١٠9)ه وتدري   ا اوي ه وفروف لسني روات  ا در سنيو  ،هماخل  ا ساسم 

اجلولااااا  الثانمااااا  ماااااان   عاااااان ن ثقاااااالتو اااااامات  ات ال ااااال  ا  وا  أ اااااارت المونسااااا و ال -63
ا  ذولااا  إلزالااا  تن هناااا  حاجااا  ال زيااااو  اجلهاااوو بااا أفااااوت، (١١٠)دوري الشاااامواالساااتضرال الااا

اوماااج  ماان أجااوموا اال  اجلهااوو ال و اً، تضلاام  الاتمااات ا خثاار  ممشاا لااو  وونلضق ااات الاايت ا
اً تامااااً وأو ااات المونسااا و باااتن تنااااذ  واتممااااال تناماااذا (١١١)جمموعاااات امنمااا  ا الن اااا  التضلمماااي

  التممماا  ا جماا  التضلاام  ا تضلقاا  بتض ياا  ا سااوا  ا احل ااو  علااى التضلاام   افةااأح اا  اتااقماا  م
لماموعااات اإلمنماا  ل   ياااو  تغطماا  التضلااملاجلمااد وون  مماا  أو اساات ضاو، وأن توا ااو بااذ  اجلهااوو 

 ا  (١١٢)ال ن ا  التضلم  هذه اجملموعات و و  زياو  فرصو 
اً ي اإلعاقااا  باااتن تنشااائ  واتممااااال ن اماااوأو ااات اللانااا  ا ضنمااا  حبقاااوق ا  ااا اص  و  -64

ا ساااتويات وأن ت ااااو ح اااو   ماااع  خافااا علاااى  للامماااع  و اااامالً وعاااايل اجلاااوو  اً ماااجماناً تضلمممااا
 ا  (١١3)على التضلم   وي اإلعاق ا  اا  

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 (١١4)المرأة -١ 

عان قلقهاا ازات ارتااان مضادالت الضناف ضاد ا ارأ ،  مان جديادأعربت جلن  مناهض  التضذي   -65
وأو ااات اللانااا  ا ضنمااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعمااا  والثقافمااا  باااتن ا وال سااامما الضناااف الضااااتلي

 ا  (١١5) مرت  م  ال الضدالأن تقد  الوعي بالط مض  اإلجرامم  للضنف الضاتلي و  ا خاتتوا و  واتمماال 
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 ا نيفتااااا  قمااااو اهناااان ااتااااا 55 حالاااا  عاااان قلقاااا  ال ااااالا ازات وأعاااارب ا اااااول السااااامي -66
يضشااان  نماان ا راخاا  الااايت خاا ٢٠١6نوفمرب رين ا و /أختاااوبر وتشاارين الثااااين/أيلو /ساا تمرب وتشاا

فتااا   4١فرياح ا ماا  ا تةاد  القطاري أن مااا ال يقاو عان  وضاصوأا (١١6)الدولاا  و ااي فمهاا لات 
، هو ااااار شاااا ابالا مرخاااا   ٢٠١7مااااارس /آ ار 8ا احلريااااح الااااذي وقااااع ا ني حااااتاهن قااااد لقاااا

علااى   واتمماااال ن لات  اياا  الدولاا ، وحاا يضشاا نحماا  خاا سامغورو فاامجن وي ال أسونساامون،
 ا (١١7)لن ا   اي  الطاوواسض  النطاق اجرات ا الحات 

باااتن خت اااص  واتممااااال ماااوارو خافمااا  للمةااااخ  ا ت   ااا   الساااامم  وأو ااات ا اوضااام  -67
وأن  عماو هاذه اسااخ ،ا  و مه من أ  ا  الضنف ضد ا رأ ، وأن توسع نطاق بشتن قتو اإلن

ضاااةايا الضناااف، وال سااامما نساااات الشاااضوب النساااات توا اااو باااذ  اجلهاااوو لضااامان و اااو   ماااع 
 ا  (١١8)، ال الضدال وا نا ح الريام ا  لم  

  تمضاات ا  المجملاعان قلقهاا  ن ا ارأ  ا  وأعربت جلن  القضاات علاى التممما  الضن اري -68
ن نسات الشاضوب ا  الم  ماا زلان يتضرضان للضناف  متضدو  من التممم  و  ما زالت تواج  أ  االً 

اً جنساانماً وأو ات باتن تادرج  واتممااال من اور ا ال القضاات لاو  وون جلاوتهنويواجهن عق ات 
وا منااا  الاايت لضااو نسااات ا  ماع سماسااا ا واساا اتماما ا، وأن تت ااذ اجااراتات لتغمام ال ااروف 

 ا  (١١9)الشضوب ا  لم  عرض  للضنف
أو ااات اللانااا  ا ضنمااا  حبقاااوق ا  ااا اص  وي اإلعاقااا  باااتن ت ااااو  واتممااااال اومااااج و  -69

النسااااات والاتمااااات  وات اإلعاقاااا  ا  مااااع السماسااااات والااااربامم ا تضلقاااا  با ساااااوا  بااااني اجلنسااااني 
 ا  (١٢٠)التممم ومب افة  

 (١٢١)األطفال -٢ 
عمو ا  ااا ، خاررت اللانا  ا ضنما  بااحلقوق االقت ااوي  نس   على الر   من اخناال  -7٠

واالجتماعمااااا  والثقافمااااا  اإلعاااااراب عااااان قلقهاااااا ازات اساااااتمرار االساااااتغال  االقت ااااااوي ل  ااااااا ، 
وحثااات  واتممااااال علاااى اجااارات عملماااات تاتااام  منت مااا  ا ا ن لمااا   سااامما ا ال راعااا  واصدمااا وال
ا (١٢٢)هلاذا االسااتغال  ا  ااا  تضارلال احلاد مان  ترماايلضماو وتناماذ سماساات عاما  امااخن  

مان ا  ااا  الاذين تقاو اً خ ام اً  والح ت جلن  اصاربات التابضا   ن ما  الضماو الدولما  بقلاح أن عادو
احل ومااا  علاااى ت ثماااف  تأعمااااره  عااان احلاااد ا وأل لسااان الضماااو يضملاااون ا  واتممااااال، وحثااا

 ا (١٢3)جهووها لضمان القضات التدرجيي على عمو ا  اا 
 واتمماااال منو جهااا القااات  علااى الو اااي   غااموأو ااى فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري بااتن ت -7١

 ا (١٢4)على حقوق اإلنسان قاتماً   اي  ا  اا  وأن تضتمد هنااً فمما خيص 
احل وماااا  أن توا اااو جهووهااااا ال ن ماااا  الضماااو الدولمااا  و ل ااات جلنااا  اصااااربات التابضااا    -7٢

االلاار با  ااا  جرميا  مارت ي  ضادلضمان اجرات لقمقاات  اامل  ومالحقاات قضااتم   اارم  
ا مثاو تاوا  ني ا الثامن  عشر    رال االستغال  اجلنساي التاااري، وضاد ا سانيولني سن وون 

  افةااا   تااادابم فوريااا  وفضالاا  وحمااادو  زمنمااااً احل ومااا  علاااى اختااا   اللاناا  وحثاااتا  اعماااهااذه ا 
 ا (١٢5)االستغال  اجلنسي التااري ل  اا  وون سن الثامن  عشر 
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 ر  راح  الضقااب ل اتأي تشريضال توجد علمها، على حد تن ، بت المونس و أفاوو  -73
وللثاااااا  تااااادابم لل شااااف عاااان الضنااااف ا ا اااادارسأي  ااااذ تَّ ا تاُ و ال اااادين ل  اااااا  ا ا اااادارس، 

الضقااب ال ادين  حب اروأو ت اللان  ا ضنم  حبقوق ا   اص  وي اإلعاقا   واتممااال ا (١٢6)عن 
 ا (١٢7)لقضات علم ل  اا  وا

 (١٢8)األشخاص ذوو اإلناقة -٣ 
أو اات اللاناا  ا ضنماا  حبقااوق ا  اا اص  وي اإلعاقاا  بااتن تسااتضرل  واتمماااال  مااع  -74

با ساااوا  وعااد  التممماا  بغماا  ضاامان  تااع ا  اا اص  وي اإلعاقاا  تشااريضا ا وسماسااا ا ا تضلقاا  
 ا (١٢9) مه  بممع حقوق اإلنسان على قد  ا ساوا  مع خامالً اً   تض
مااان اجملاااروين باااتن ت اااو  واتممااااال  تاااع  ماااع ا  اا اص  وي اإلعاقااا  اً وأو اات أيضااا -75

وأو ات خاذل  باتن ا أماا  القاانون  امه  ساوا  مع باالع اف ق  على قد  ا أهلمته  القانونم 
للو اااي  ال املاا  واجل تماا ، الاايت تسااق  أو تقمااد ا هلماا  القانونماا   تلغااي  واتمماااال الاان   القاتماا 

للدع  ا أن م  ضع بتن تمما حير  الش ص، ا  ل  أمور، من حق  ا الت ويت، و للش ص، 
 ا (١3٠)  الاضلم  حلقوقه  وتض زهااختا  القرارات   ن ا   اص  وي اإلعاق  من ا مارس

  ات اعاقاا تضاارل أي اماارأ  أو فتااا  أال تبااتن ت اااو  واتمماااال  ت اللاناا  ناسااهاأو ااو  -76
، وأن ت ااااااون  مااااااع اإلجااااااراتات والضالجااااااات الط ماااااا  ا تضلقاااااا  باااااااإلخراه للتضقاااااام  أو اإلجهااااااال

 واتمماااال علااى اجاارات  وحثااتا (١3١)با  اا اص  وي اإلعاقاا  مرهوناا  مبااوافقته  احلاار  وا سااتنم 
لقماااح مناسااا  ا  ماااع حااااالت االساااتغال  والضناااف واإلياااذات ا رت  ااا  ضاااد ا  ااا اص  وي 

 ا (١3٢)عند االقتضاتته  ومالحقمضه  اإلعاق ، بغم  ضمان لديد هوي  مرت  مها والتةقمح 
ا  اا اص  وي اإلعاقاا   ساال  حريا علاى ضاامان عاد  اً  واتممااال أيضاااللاناا  وحثات  -77
 ا (١33)   اإلعاق بس
والح ت أن قانون ال ة  الضقلم  ال يتما ى مع اتااقما  حقاوق ا  ا اص  وي اإلعاقا ،  -78

 ات أ ااا ، يضمشاون ا منيسساات  مان بمانه  م مضروف مان ا  ا اص  وي اإلعاقا ، اً وأن عدو
إلهنااات رعاياا  وجاا  الساارع  اساا اتمام   واتمماااال بااتن تضااع علااى  اللاناا  وأو ااتا (١34)ساام   أوضااان

الغاااااات وضااااع ا  ااااااا  ماااان  ماااااع ا عمااااار لااااات رعايااااا  و  ا  اااا اص  وي اإلعاقااااا  ا ا نيسسااااات
فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري أن جلناا  ال لاادان ا مري ماا  حلقااوق اإلنسااان قااد  وضااصوأا (١35)تا نيسسااا

ا مستشاااى  ا وجااووينأن تناااذ علااى الاااور تاادابم حلماياا  ا رضااى ال الدولاا   ٢٠١٢ ل اات ا عااا  
 ا(١36)فمديري و مورا الو ا لل ة  الضقلم  من أعما  الضنف ال دين والناسي واجلنسي

وأو ت اللان  ا ضنم  حبقوق ا   اص  وي اإلعاق   واتمماال بتن تقد  الدع   سار  -79
 ا (١37)ا ا منيسساتأ ااهل نع ايدان و  ها نع اهنمار   وي اإلعاق ا  اا  

 (١38)األصليةالشعوب  -4 
ا جماااا  الااايت تضماااو جلنااا  القضاااات علاااى التمممااا  الضن اااري تض يااا  ا نيسساااات  الح ااات -8٠

حقااوق الشاااضوب ا  ااالم ، ل نهاااا أعرباات عااان قلقهاااا  ن هاااذه ا نيسسااات تضااااين مااان نقاااص ا 
ت ضهاا تمشارخ  خامل  ا ا ار السماساات الايت  شار  حن اآلنن الشضوب ا  لم  ال ت ا وارو و 

 ا  (١39) نيسساتا ذهه
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عااادو مااان القااارارات ا تضلقااا  حبقاااوق الشاااضوب الضاااوت علاااى ا اوضااام  الساااامم   سااالَّطتو  -8١
و خاارت أن ال ااونغرس ا يتقااد  بضااد ا  ٢٠١6ا  االم  الاايت اختااذ ا اس ماا  الدسااتوري  ا عااا  

افقا  علاى قاانون ا وافق  على ا  اورات القانونم  ا تضلق  حبقوق الشضوب ا  لم ، مبا ا  لا  ا و 
 ا  (١4٠)بشتن اإل اع  اجملتمضم 

ازات حال  عاد  احلمايا  الايت تضمشاها وأعربت جلن  القضات على التممم  الضن ري عن قلقها  -8٢
تساامص بتاريااد الشااضوب ا  االم ، وون مشاااور ا، ماان   واتمماااالالشااضوب ا  االم  حماا  ال تاا ا  

 واتمماااال علااى االعاا اف حبااح الشااضوب ا  االم  ا  اللاناا  وحثااتا ا راضااي الاايت  ل هااا تارخيماااً 
 ا  (١4١)ا راضي وا قالم  من اال  وضع ا ار قانوين مالت  بالتشاور مع الس ان ا  لمني

تناااا  علاااى الاااار   مااان االعاااا اف الدساااتوري حبااااح الشااااضوب ب الساااامم  ا اوضاااام  أفااااوتو  -83
بااتمن حماااز  ا راضااي، مبااا ا  لاا   ا  االم  ا أراضاامها وأقالممهااا، هنااا  مشاااخو عديااد  تتضلااح

ا (١4٢)ل راضاايفماا  حماااز  ا راضااي وعااد  وجااوو ساااو مومااوق فممااا خيااص  ا رت  اا ا  الاااات 
احل ااو  ام انماا  للشااضوب ا  االم   وأو ااى فريااح ا ماا  ا تةااد  القطااري بااتن ت اااو  واتمماااال

 ا (١43)سندات مل م  ا راضي وعلى على ا راضي
ال أن مشاريع الطاقا  والتضادين، وال سامما تلا  ا وجاوو  ا السامم  وأ ارت ا اوضم   -84

ا  اااور الرتمساام  لالضااطرابات، وأن القاساا  ا شاا    هااي م اادر ماانأقااالم  الساا ان ا  االمني، 
اجملتمضاااات ا  ااالم  و مهاااا مااان تقااادمي مضلوماااات ال االجتماعمااا  هاااو عاااد   ن اعااااتتلااا  الباااني 

نات ا  ا ااول  قالاتو ا (١44)، وعد  التشاور مضهاا شاريعتل  بتمو أن تتتمر اسلم  اجملتمضات اس
لشاااضوب ا  ااالم  الضااامان مشاااارخ  اطاااوات  انااا  حااان اآلن ا تُاتَّ اااذالساااامي حلقاااوق اإلنساااان 

خامل  وحقمقم  ا  نع القرار، وال سمما ا ساماق مشااريع الطاقا  ال هروماتما  والتضادين مشارخ   
 ا (١45)ن ا شاريعم و مها
ال اجااارات عملماااات تشااااور خافمااا  حلمايااا  حقاااوق الشاااضوب الساااامم  ووعااات ا اوضااام   -85

إلجنااز الساتغال  ا اوارو الط مضما  و  را ا ا دار أي ترامص أو من أجو ا  لم  خشر  مس ح 
تاادابم، بالتشاااور مااع الشااضوب  اختااا وأو اات با علااى الشااضوب ا  االم  ات أماار مشاااريع امناتماا  

 الايتضمان اح ا  ا   ا  التقلمدي  إلوار  ا وارو الط مضما  ا ا ناا ح اسمما  ، من أجو ا  لم 
 ا (١46)للمضايم الدولم اً وفقو ل  أراضي  اعم ، فمها توجد 
علاى أن  الطارفوحثت اللان  ا ضنم  باحلقوق االقت ااوي  واالجتماعما  والثقافما  الدولا   -86

تضتماااد، ا جماااا  أنشاااط  التنقمااا  عااان ا ضااااون وا اااواو اهلمدروخربونمااا  واساااتغالهلا، تااادابم عاجلااا  
واتاحاا   ماان هااذا النااوناريع ام انماا  اقاماا  مشاا ق ااو عاان  تساامص بااالتض م حبرياا إلجاارات مشاااورات 

سااالم  اهلوياا  هااا علااى اعتماااو تاادابم ل ااون تووقاات خااافمني للتا اام واختااا  قاارار، خمااا حث فر اا 
 ا (١47)تلثقافم  وجرب الضرر، عند االقتضاا

 (١48)المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخلياا  -4 
للضناف واجلرميا  ا ن ما  أمار علاى اهلاار  ااارج  واتممااال  أنالساامم  الح ات ا اوضام   -87

والح اات ا (١49)الدولاا الاايت ت ااذهلا هااوو اجلعلااى الاار   ماان ، وعلااى التشاارو الااداالي وااااو ال لااد
أن ماوا ا ( لشنيون الالج انيالسامم   ا اوضم )لشنيون الالج ني السامم  ماوضم  ا م  ا تةد  

آلمات لتساامو  انضدا  واتمماال ما زالوا يضاوون من ا  سم  والواليات ا تةد  ا مري م ، وأن 
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واالنتقاااا  ال إلجيااااو احلمايااا   ب اااداتو قلملااا  نا قااا  النااااجني مااان الضناااف وا شاااروين ا  واتممااااال، 
 وونمنااا ح أااار  ماان ال لااد، تاار  الناااجني ماان الضنااف الااذي ترت  اا   اعااات اجرامماا  من ماا  

 ا (١5٠)التماس احلماي  الدولم  ا أماخن أار سو   ، خثم امارات  
ت وا  اا  لشنيون الالج ني احل وم  بتن ت او سالم  النساالسامم   وأو ت ا اوضم  -88

لاااد  و اااوهل ، وسااان لاااواتص لتناماااذ قاااانون اهلاااار   ال لااادين ا اااذخورينمااان ذين يُرحَّلاااون وا سااار الااا
اجلدياااد، ولساااني مرافاااح االساااتق ا ، وضااامان أن ت اااون اجاااراتات لدياااد مرخااا  الالجااائ عاولااا  

والتقنمااااا  اهلار  عااااان  رياااااح خت ااااامص ا اااااوارو ا المااااا  ا ضنمااااا  باااااسااااالط  ات الوفضالااااا ، وتض يااااا  قااااادر 
 ا(١5١)هلا ا ناس  
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